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Lista 6 – Gabarito 

 
01. Região metropolitana é o conjunto de municípios contínuos e integrados socioecomomicamente à 

uma metrópole principal. 
 
02. Como as regiões metropolitanas compartilham uma infraestrutura comum podemos observar que a 

gestão dessa estrutura é desarticulada provocando problemas nos serviços públicos essenciais 
(transporte público, saúde, educação, tratamento de água e esgoto) 

 
03. Rede Urbana é um sistema de cidades integradas por meio de comunicações e transportes. 
 
04. Os principais elementos que conferem fluidez à rede urbana são: aeroportos eficientes, rodovias em 

bom estado de conservação públicas ou com pedágio com preços acessíveis, redes de fibra ótica de 
ponta, internet de alta velocidade, sistema ferroviário convencional e de alta velocidade. 

 
05. Redes Urbanas Desarticuladas apresentam rodovias em péssimo estado de conservação ou com 

pedágios abusivos, não possuem aeroportos (quando existentes os aeroportos apresentam uma 
estrutura deficiente ao não conseguirem receber vôos internacionais e mesmo os nacionais tem uma 
baixa frequência), redes de Internet com baixa capacidade de transmissão de dados. 

 
06. A dinâmica do espaço urbano global é definida pelos fluxos de capital. Esse espaço é construído e 

destruído mediante a oportunidade de investimentos e retorno do capital investido assim como seu 
declínio é determinado pela falta de atrattividade sistêmica de uma determinada região no que tange 
a atração do capital. 

 
07. Cidades Globais são os “nós” da rede urbana global. São cidades que detém as funções de comando 

e controle da economia capitalista globalizada. Exercem absurda polarização no mundo por 
possuírem as principais bolsas de valores do mundo além de abrigarem as sedes das principais 
transnacionais do planeta. 

 
08. A hierarquia urbana é a escala de importância de cidades no contexto econômico global. É definida 

pela capacidade que a cidade tem de oferecer bens e serviços. 
 
09. As metrópoles são grandes núcleos urbanos que dispõe de uma economia incrivelmente diversificada 

na produção de bens (indústria) e na oferta de serviços (bancos, centros de pesquisa, 
entretenimento, gastronomia, universidades) 

 
10. Boswash, Chipitts e San-San 
 


